
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - 
Δραπετσώνας.

2 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας στο 
ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνος, 
έτους 2018.

3 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2445/
945/2-2-2018 (ΦΕΚ 578/Β’/22-2-2018) προηγού-
μενης απόφασης περί καθορισμού ανώτατου ορί-
ου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλή-
λων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, 
για το έτος 2018.

4 Καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη 
βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται σε υπη-
ρεσίες της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018.

5 Μεταφορά προσωπικού από την ΚΤΑΔΑ - ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ στο Δήμο Πατρέων και σύ-
σταση αντίστοιχης προσωποπαγούς θέσης.

6 Διόρθωση της εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδι-
κότητας της υπαλλήλου του Δήμου Φυλής Μα-
ρίνη Αγαθής του Αναστασίου, από το εσφαλμένο 
Τ.Ε. Διοικ. - Λογιστών στο ορθό ΔΕ Διοικητικών.

7 Τροποποίηση της ιδρυτικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄750/ 
16-6-2000) ως προς τις σχολές και τα τμήματα που 
θα λειτουργούν στο Ιδιωτικό Μουσικό Εκπαιδευ-
τήριο με την επωνυμία: «ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΩΔΕΙΟ».

8 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-
ας για πρόσθετη απασχόληση σε Ν.Π.Δ.Δ., μόνι-
μου υπαλλήλου και υπαλλήλου με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, του Δήμου 
Καλαμαριάς, για το Α’ εξάμηνο του έτους 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20767/7782 (1)
  Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 

διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - 

Δραπετσώνας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης-Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010).

5) Τις διατάξεις του άρθρων 36, 48 και 171 του ν. 3584/
2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).

6) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α’/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 
28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατι-
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σμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικι-
ών και άλλες διατάξεις».Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 
(ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010).Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής»(ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010).

7) Την υπ’ αριθμ. 94/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας περί 
καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας διαφό-
ρων υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε: 
1) Την 17ωρη λειτουργία, από 07.00 έως 24.00, σε βάρ-

διες, όλες τις ημέρες του μήνα, τις Κυριακές, εξαιρέσιμες 
και αργίες, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού και Συ-
γκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού 
αριθμού υπαλλήλων επτά ατόμων ειδικότητας ΠΕ Μη-
χανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων-
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), ΔΕ Ηλεκτρολόγων (μόνιμων 
και ΙΔΟΧ) και ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών, για τις ανάγκες ηλε-
κτρολογικής κάλυψης των πολιτιστικών και αθλητικών 
εκδηλώσεων που διοργανώνει το Τμήμα Πολιτισμού, το 
Τμήμα Αθλητισμού και το Τμήμα Παιδείας και δια βίου 
μάθησης. 

2) Την 17ωρη λειτουργία, από 07.00 έως 24.00, σε βάρ-
διες, όλες τις ημέρες του μήνα, τις Κυριακές, εξαιρέσιμες 
και αργίες, του Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου της Δ/
νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, συνολικού αριθμού υπαλ-
λήλων τεσσάρων ατόμων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού και 
ΔΕ Διοικητικού, για την κάλυψη αναγκών προσωπικού 
στα συνέδρια του Δ.Σ., της Οικονομικής Επιτροπής, της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των διαφόρων Επιτρο-
πών, καθώς επίσης και να τηρούνται τα πρακτικά των 
προαναφερομένων συνεδριάσεων. 

3)Την 17ωρη λειτουργία, από 07.00 έως 24.00, σε βάρ-
διες, όλες τις ημέρες του μήνα, τις Κυριακές, εξαιρέσιμες 
και αργίες, του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Δ/
νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, συνολικού αριθμού υπαλ-
λήλων τεσσάρων ατόμων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού 
και ΔΕ Διοικητικού, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των 
δύο Ληξιαρχείων του Δήμου (σύνταξη και έκδοση απα-
ραίτητων εγγράφων των εκτάκτων περιστατικών που 
ανακύπτουν, τέλεση πολιτικών γάμων κτλ).

4) Την 17ωρη λειτουργία, από 07.00 έως 24.00, σε βάρ-
διες, όλες τις ημέρες του μήνα, τις Κυριακές, εξαιρέσιμες 
και αργίες, του Τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής 
Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, συνολι-
κού αριθμού υπαλλήλων τεσσάρων ατόμων ειδικότητας 
ΥΕ Κλητήρων-Θυρωρών-Γενικών Καθηκόντων, ώστε να 
καλύπτονται οι ανάγκες των δημοτικών καταστημάτων 
όταν λειτουργούν τα ληξιαρχεία και οι πολιτικοί γάμοι.

5) Την 17ωρη λειτουργία, από 07.00 έως 24.00, σε βάρ-
διες, όλες τις ημέρες του μήνα, τις Κυριακές, εξαιρέσιμες 
και αργίες, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνο-
λικά ενός υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού και δη τη 
θέση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών, για την 
τήρηση οικονομικών προγραμμάτων, σωστή απεικόνιση 
οικονομικών πράξεων κλπ.

6) Την 17ωρη λειτουργία, από 07.00 έως 24.00, σε 
βάρδιες, όλες τις ημέρες του μήνα, τις Κυριακές, εξαι-
ρέσιμες και αργίες, του Τμήματος Προμήθειας και 
Αποθηκών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνο-
λικού αριθμού υπαλλήλων έντεκα (11) ατόμων ειδικό-
τητας ΠΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και 
ΔΕ Διοικητικού, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα τα 
διαχειριστικά βιβλία, να παρακολουθείται η κατανομή 
παγιών κ.λπ.

7) Την 17ωρη λειτουργία, από 07.00 έως 24.00, σε βάρ-
διες, όλες τις ημέρες του μήνα, τις Κυριακές, εξαιρέσιμες 
και αργίες, του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 
και Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών, συνολικού αριθμού υπαλλήλων τεσ-
σάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού και ΔΕ 
Διοικητικού, ώστε να ελέγχεται η κατάληψη κοινοχρή-
στων χώρων, υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
διαφήμισης κλπ.

8) Την 24ωρη λειτουργία, καθώς και Κυριακές, εξαι-
ρέσιμες και αργίες, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων 
ειδικότητας ΥΕ παρκαδόροι, ΥΕ Καθαριστές, ΔΕ Σερβι-
τόροι κυλικείου, ΔΕ Μπουφετζήδες, ΥΕ Λαντζέρηδες, 
ΥΕ Φύλακες, ΥΕ Νυχτοφύλακες, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες, 
ΔΕ Υδραυλικοί αποχέτευσης και ΔΕ Διοικητικούς, οι 
οποίοι εργάζονται σε παραχωρηθείσα παραθαλάσσια 
έκταση 85 στρεμμάτων, στην οποία λειτουργούν αναψυ-
κτήρια, χώροι πρασίνου και αναψυχής, πολιτισμού και 
άθλησης.

9) Την συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 89842/33178/2016 
απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής ως προς την λειτουργία νέου 3ου θερινού 
κινηματογράφου, από 19.00 έως 2.00 μ.μ., κατά τους 
θερινούς μήνες, ο οποίος ήδη λειτουργεί στον χώρο 
Σελεπίτσαρι, ώστε να γίνεται πραγματοποίηση κινημα-
τογραφικών προβολών, όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 
94/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσι-
νίου - Δραπετσώνας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 37112/20300/
9-7-2015 και 89842/33178/10-11-2016 αποφάσεις Γε-
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 1575/Β’/27-7-2015 και 3979/Β’/13-12-2016 αντί-
στοιχα).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί-
ται δαπάνη ύψους 860.930,68€ περίπου σε βάρος 
του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου που 
θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.6012.0001, 10.6022.0001, 
20.6012.0001, 20.6042.0001, και 15.6042.0001. Ανάλο-
γη δε δαπάνη θα προκληθεί και τα επόμενα έτη που θα 
βαρύνει τους ίδιους κωδικούς του προϋπολογισμού του 
Δήμου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 26 Μαρτίου 2018

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ   
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 Αριθμ. 20692/7753 (2)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας στο 

ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνος, 

έτους 2018. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010).

5. Τις διατάξεις του άρθρων 36, 48 και 171 του ν. 3584/
2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α’/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 
28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικι-
ών και άλλες διατάξεις».Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 
(ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010).Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής»(ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010).

7. Την υπ’ αριθμ. 49/2018 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλα-
μίνος περί καθιέρωσης λειτουργίας σε 24ωρη βάση και 
υπερωριακής, απογευματινής και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασίας στο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνος που εργάζεται στην κα-
θαριότητα. Για το έτος 2018, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε τη λειτουργία σε 24ωρη βάση όλες τις 
ημέρες του μήνα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Σαλαμίνας, και συγκεκριμένα ενός (1) υπαλλή-
λου ΙΔΑΧ και δύο (2) μόνιμων υπαλλήλων κλάδου ΥΕ 16 
Εργάτες Καθαριότητας, για τον καθαρισμό οδών από 
φερτά υλικά και πάσης φύσεως απορρίμματα μετά από 
έντονα καιρικά φαινόμενα, άμεση απομάκρυνση υλι-

κών επικίνδυνων για την ακεραιότητα και την υγεία των 
χρηστών των λιμένων, καθαρισμό και ευπρεπισμό κά-
δων, ρείθρων, μνημείων, ένεκα πολιτιστικών γεγονότων, 
καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, καθαρισμό κατά τις 
Κυριακές και εορτές των χώρων επιβίβασης – αποβίβα-
σης επιβατών και οχημάτων στο λιμένα Παλουκιών κ.α.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 3.150,00 € περίπου σε βάρος του υπό 
έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Σαλαμίνος για το οικονομικό έτος 2018 που θα 
βαρύνει τους ΚΑ: 20-6012.000 και 20-6022.000. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 26 Μαρτίου 2018

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 19934/7427 (3)
Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2445/

945/2-2-2018 (ΦΕΚ 578/Β’/22-2-2018) προη-

γούμενης απόφασης περί καθορισμού ανώτα-

του ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 

υπαλλήλων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Κα-

ματερού, για το έτος 2018. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ Α΄228/
27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής».

3. Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/
2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμη-
ση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυν-
ση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/A/28.6.2006) 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3, της υποπαραγράφου 
Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α).

6. Το υπ’ αριθμ. 31965/28-12-2017 αίτημα του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων Καματερού.

7. Την υπ’ αριθμ. 2445/945/2-2-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί 
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καθορισμού ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας 52 υπαλλήλων και αιρετών υπηρετούντων σε διά-
φορες Υπηρεσίες Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού 
για το έτος 2018 (ΦΕΚ 578/Β’/22-2-2018).

8. Το αριθμ. πρωτ. 4959/7-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων 
Καματερού με το οποίο ζητείται η συμπλήρωση της υπό 
στοιχείο 7 απόφασης, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε - τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
2445/945/2-2-2018 (ΦΕΚ 578/Β/2018) απόφαση περί κα-
θορισμού ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας των υπαλλήλων υπηρετούντων στις υπηρεσίες 
του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, για το έτος 
2018, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση αυ-
τής ως τις 31-12-2018, ως ο συνημμένος πίνακας που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ-
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΟΡΙΟ 

ΗΜΕΡΩΝ 
ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ 

ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 10

2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 10

3 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 10

4 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5 10

5 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 10

6 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 10

7 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 15

8 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 10

9 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 10

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί επιπλέον δα-
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίων 
Αναργύρων Καματερού οικ. Έτος 2018 ύψους: στον ΚΑ 
15.6441.0004 «Συμμετοχή στο πρόγραμμα Citmobilnet» 
στον οποίο έχει προβλεφθεί δαπάνη ποσού 12.271,63€, 
στον ΚΑ 15.6441.0005 «Συμμετοχή στο πρόγραμμα 
αγγελιοφόρων για την ανάπτυξη και διάδοση θετι-
κών μηνυμάτων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική 
μίσους Ε.Ε.» στον οποίο έχει προβλεφθεί δαπάνη πο-
σού 10.688,00€, στον Κ.Α. 15.6441.0006 “Συμμετοχή 
στο έργο Prodesa” (χρηματοδότηση ευρωπαϊκού προ-
γράμματος Horizon 2020) και στον K.A. 15.6441.0007 
“Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Above” ποσού 
6.000,00€.

Τυχόν επιπλέον δαπάνη θα προβλεφθεί κατόπιν ανα-
μορφώσεως πριν την χορήγηση της σχετικής έγκρισης 
από τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων Καματερού.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2445/945/
2-2-2018 (ΦΕΚ 578/Β’/22-2-2018) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαρτίου 2018 

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ   

Ι

 Aριθμ. 21864/8149 (4)
Καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη 

βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-

σιμες ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται 

σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής για το 

έτος 2018. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-
Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρ-
θρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ. 1692/06/ 
27-6-2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 769/Β΄/2006).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α’/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 
28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικι-
ών και άλλες διατάξεις».Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 
(ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010).Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 
(ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010).

7. Το αριθμ. πρωτ. 45706/14-3-2018 έγγραφο της Πε-
ριφέρειας Αττικής (Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού) με 
το οποίο ζητείται ο καθορισμός του ωραρίου εργασίας 
σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
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ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, για το 
έτος 2018.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης θα προκληθεί δαπάνη η οποία εκτιμάται να φτάσει 
συνολικά το ένα εκατομμύριο ενενήντα χιλιάδες ευρώ 
(1.090.000,00 €) σε βάρος του ΚΑΕ 051201, και συγκε-
κριμένα σε βάρος των φορέων 01072 (Κεντρικός Τομέας 
Αθηνών), 05072 (Ανατολική Αττική), 06072 (Δυτική Αττι-
κή), 07072 (Πειραιάς), 08072 (Νησιά) και του ΚΑΕ 051201, 
και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες 
του μήνα, και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων των παρακάτω υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής, για το έτος 2018 ως εξής:

1) Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής και Δ/
νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όλων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων.

(Λόγω της διενέργειας ελέγχων για τη διασφάλιση της 
υγείας και της ευζωίας των ζώων και την ανάγκη προστα-
σίας της δημόσιας υγείας).

2) Δ/νσεις Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών Ενο-
τήτων (Λόγω της διενέργειας αγορανομικών ελέγχων- 
δειγματοληψιών).

3) Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
(Λόγω της διενέργειας ελέγχων αναφορικά με την τή-

ρηση περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και 
έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την λήψη 
μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος).

4) Δ/νση Λαϊκών Αγορών.
(Λόγω της εποπτείας που ασκούν οι υπάλληλοι στις 

λαϊκές αγορές).
5) Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών όλων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων.
(Λόγω της άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του το-

μέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αναγράφονται 
στον οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής).

6) Δ/νση ΚΤΕΟ.
(Λόγω της άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του το-

μέα ΚΤΕΟ, όπως αναγράφονται στον οικείο Οργανισμό).
7) Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
(Λόγω άσκησης των αρμοδιοτήτων, που ανάγονται 

ιδίως στον περιφερειακό σχεδιασμό, την προώθηση 
των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό 
προγραμματισμό, κ.λπ.).

8) Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού.
(Λόγω άσκησης των αρμοδιοτήτων του τομέα Χωρο-

ταξίας και πολεοδομίας Σχεδιασμού, όπως αναγράφο-
νται στον οικείο Οργανισμό).

9) Δ/νσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής 
και τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων όλων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων.

(Λόγω της λειτουργίας τους ως ελεγκτικές υπηρεσίες 
σε ό,τι αφορά στην οδική κυκλοφορία, μετρήσεις, έργα 
συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμο-
διότητάς τους, σε υδραυλικά- λιμενικά και εγγειοβελτι-
ωτικά έργα).

10) Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών.
(Λόγω της αποστολής της στο σχεδιασμό, προγραμμα-

τισμό, συντονισμό, καθώς και τη μελέτη, εκτέλεση, επί-

βλεψη, παραλαβή και συντήρηση των συγκοινωνιακών 
έργων αρμοδιότητάς της, καθώς και τη συντήρηση και 
λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και του 
Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης για το Νομό Αττικής).

11) Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας.
(Λόγω της αποστολής της στο σχεδιασμό, προγραμ-

ματισμό, συντονισμό, καθώς και τη μελέτη, εκτέλεση, 
επίβλεψη και παραλαβή των δικτύων ομβρίων, την ορι-
οθέτηση- διευθέτησης των υδατορεμάτων και όλων εν 
γένει των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας).

12) Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου.
(Λόγω της εκτέλεσης δειγματοληψιών και δοκιμών στο 

εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της καταλ-
ληλότητας κάθε είδους κατασκευών).

13) Δ/νση Μελετών.
(Λόγω της αποστολής της στο σχεδιασμό, προγραμμα-

τισμό, συντονισμό καθώς και τη μέριμνα για την εκπόνη-
ση της μελέτης μέχρι την ωρίμανση, για τη δημοπράτηση 
όλων των έργων της Περιφέρειας Αττικής).

14) Δ/νση Πάρκων και Αλσών.
(Λόγω της άσκησης αρμοδιοτήτων σχετικά με τη φρο-

ντίδα για τη βελτίωση και συντήρηση του πρασίνου και 
των υποδομών τους).

15) Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντι-
κής Υγιεινής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων (Λόγω 
της διενέργειας υγειονομικών ελέγχων και της ανάγκης 
προστασίας της δημόσιας υγείας).

16) Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής, ανεξαρτή-
τως της Διεύθυνσης που υπηρετούν,οι οποίοι ανήκουν 
στην κατηγορία ΔΕ κλάδου Οδηγών ή σε άλλο κλάδο, 
εφόσον γι’ αυτούς έχει εγκριθεί κατ’ εξαίρεση οδήγηση 
υπηρεσιακών οχημάτων.

17) Οι υπάλληλοι όλων των Διευθύνσεων της Περιφέ-
ρειας Αττικής, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα φυλάκων-
νυχτοφυλάκων και που ανήκουν στις κατηγορίες ΔΕ Δι-
οικητικών Γραμματέων, ΔΕ Τεχνικών και ΥΕ Βοηθητικού 
Προσωπικού.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαρτίου 2018 

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 57513 (5)
Μεταφορά προσωπικού από την ΚΤΑΔΑ - ΑΝΑ-

ΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ στο Δήμο Πατρέων και σύ-

σταση αντίστοιχης προσωποπαγούς θέσης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙ-

ΚΡΑΤΗΣ» (Α’ 87) και ιδίως των άρθρων 97 και 280.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (Α’ 232) 
Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 και 
των π.δ. των 22/1990 και 50/2001, όπως ισχύουν, καθώς 
και την ισχύουσα νομοθεσία «περί αρμοδιοτήτων των 
Ο.Τ. Α. Α’ βαθμού».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2β του ν. 4483/2017 
(Α΄107), καθώς και την οικ. 39456/εγκ.33/17-11-2017 
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α’).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 
(Α’ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», καθώς και του 
άρθρου 28Α του ίδιου νόμου, το οποίο προστέθηκε με το 
άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) «Μέτρα για την επιτά-
χυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και 
την υπουργική απόφαση 15870/15.05.2017 (ΥΟΔΔ 250) 
του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου.

7. Την 140634/22.06.2017 (Β’ 2208) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί μεταβίβασης 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» .

8. Το 33/13.10.2017 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
της ΚΤΑΔΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ περί λύσης και εκ-
καθάρισης της εταιρείας.

9. Την 82/21.02.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Πατρέων, περί μεταφοράς προσωπι-
κού από την ΚΤΑΔΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ στο Δήμο 
Πατρέων και σύσταση αντίστοιχης προσωποπαγούς 
θέσης.

10. Την 37/573/12.02.2018 βεβαίωση της οικονομικής 
υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων, περί ύπαρξης των ανα-
γκαίων πιστώσεων.

11. Την 6 θέμα 10/16.03.2018 απόφαση- γνωμοδότηση 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Αχαΐ-
ας, με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της μεταφοράς του 
προσωπικού και στης σύστασης της προσωποπαγούς 
θέσης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 82/21.02.2018 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Πατρέων, περί μεταφοράς προσωπικού 
από την ΚΤΑΔΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ στο Δήμο Πα-
τρέων και σύσταση αντίστοιχης προσωποπαγούς θέσης 
και ειδικότερα:

Α . Την μεταφορά του παρακάτω αναγραφόμενου προ-
σωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου από την ΚΤΑΔΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ στις 
υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων, ως κάτωθι: ΑΝΤΩΝΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, ειδικότητας 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Β. Την σύσταση μίας (1) προσωποπαγούς θέσης Ιδιω-
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου 
Πατρέων, η οποία καταργείται αυτοδικαίως με την κατά 
οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει:

Από την απόφαση αυτή σύμφωνα με την 37/573/
12.02.2018 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του 
Δήμου Πατρέων, προκαλείται δαπάνη ύψους 18.830,00€ 
για το έτος 2018 που θα καλυφθεί από τους Κ. Α. 10-6021, 
10-6052 του προϋπολογισμού του.

Για τα επόμενα έτη προκαλείται ανάλογη δαπάνη, η 
οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολο-
γισμούς και στους αντίστοιχους Κ. Α. εξόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 26 Μαρτίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ   

Ι  

 Αριθμ. απόφ. 127 (6)
Διόρθωση της εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδι-
κότητας της υπαλλήλου του Δήμου Φυλής Μαρί-
νη Αγαθής του Αναστασίου, από το εσφαλμένο 
Τ.Ε. Διοικ. - Λογιστών στο ορθό ΔΕ Διοικητικών. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ. 1 (δ) του ν. 3852/2010.
2. Την υπ’ αριθμ. 149/2009 προγενέστερη απόφαση 

Δημάρχου, περί σύστασης προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
υπαλλήλων, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω υπάλληλος 
μεταφέρθηκε από την δημοτική επιχείρηση ραδιοφωνίας 
στον πρώην Δήμο Άνω Λιοσίων και κατατάχθηκε, εκ πα-
ραδρομής, ως TE Διοικητικών - Λογιστών (ΦΕΚ 1042/Β/
01-06-2009), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του 
ν. 3613/2007, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
με τις διατάξεις του ν. 3731/2008 άρθ. 21 παρ. 13.

3. Την υπ’ αριθμ. 1220/31-12-2014 απόφαση Δημάρ-
χου που αφορά στην παρακράτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Διορθώνουμε την υπ’ αριθμ. 149/2009 προγενέστερη 
απόφαση, ως πρός την εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδι-
κότητα της υπαλλήλου του Δήμου Φυλής:

Από το εσφαλμένο:
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα

ΜΑΡΙΝΗ ΑΓΑΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Στο ορθό:
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα
ΜΑΡΙΝΗ ΑΓΑΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Άνω Λιόσια, 22 Φεβρουαρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ   
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 Αριθμ. 24267 (7)
Τροποποίηση της ιδρυτικής απόφασης (ΦΕΚ 

Β΄750/16-6-2000) ως προς τις σχολές και τα τμή-

ματα που θα λειτουργούν στο Ιδιωτικό Μουσι-

κό Εκπαιδευτήριο με την επωνυμία: «ΠΑΓΚΡΗ-

ΤΙΟ ΩΔΕΙΟ». 

Η ΑΝΤΙΔ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, 

παρ. 1 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/Α/2010).

β. Του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-
ρούντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του β.δ/τος 
16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμά-
των» (ΦΕΚ 7/Α/1966), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 
2 του άρθρου 41 του ν. 1597/1986 (ΦΕΚ 68Α) και τροπο-
ποιήθηκε με το ν. 3852/2010.

γ. Του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

δ. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 από-
φαση (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου 
για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευ-
σης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων».

στ. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011) «Διεκπε-
ραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας 
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 
μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσι-
κών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων 
Κέντρων Εξυπηρέτησης».

ζ) Την αριθμ. πρωτ. 31727/23.3.2016, απόφαση του 
Δημάρχου Ηρακλείου που αφορά στη μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων, όπως ισχύει σήμερα.

2. Την αριθμ. πρωτ. 24267/18.3.2018 αίτηση της Μα-
ρίνας Μπιλμέζη, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προσθήκη των παρακάτω σχολών και 
τμημάτων που θα λειτουργούν στο ιδιωτικό μουσικό 
εκπαιδευτήριο με την επωνυμία: «ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΩΔΕΙΟ», 
ώστε αυτά να λειτουργήσουν από το ερχόμενο σχολικό 
έτος 2018-2019, κατόπιν αίτησης του ανωτέρω ωδείου:

1. Σχολή Μονωδίας - Μελοδραματικής (τμήμα μελο-
δραματικής).

2. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας.
3. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας.
4. Σχολή Σαξοφώνου.
5. Τμήμα κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο).
Το Ωδείο θα λειτουργεί στο εξής τις παρακάτω σχολές 

και τμήματα: 
α. Σχολή Ανώτερων θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν-

θεσης με τμήματα:
1. Ωδικής, 2. ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, 3. αρ-

μονίας, 4. αντίστιξης, 5. φυγής, 6. σύνθεσης. 
β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. Πληκτών, 2. εγχόρδων 3. πνευστών, 4. τμήμα κρου-

στών οργάνων, 5. κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο), 6. κλασι-
κής κιθάρας.

γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα:
1. Μονωδίας 2. μελοδραματικής 
δ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής 
ε. Σχολή Σαξοφώνου.
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 26 Μαρτίου 2018

Η Αντιδήμαρχος

ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΛΕΥΡΗ   

Ι

 Αριθμ. 9683 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργα-

σίας για πρόσθετη απασχόληση σε Ν.Π.Δ.Δ., μό-

νιμου υπαλλήλου και υπαλλήλου με σχέση ερ-

γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 

του Δήμου Καλαμαριάς, για το Α’ εξάμηνο του 

έτους 2018. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α’), οι οποίες ισχύουν 
από 1/1/2016, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ανωτέρω 
νόμου.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 του 
ν. 3584/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010.

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: 
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των δι-
ατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176 Α’)».

5. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 909/Β/
20-3-2017) όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 3433/Β/
4-10-2017.

6. Την ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετης εργασίας στο 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Ιστορικό Αρ-
χείο Προσφυγικού Ελληνισμού» το οποίο στερείται 
τακτικού διοικητικού προσωπικού από διοικητικούς 
υπαλλήλους του Δήμου, εκτός από τα καθήκοντα της 
θέσης τους και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου ερ-
γασίας τους.

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9604/22-3-2018 απόφαση Δη-
μάρχου με την οποία ορίζεται Γραμματέας και Πρακτι-
κογράφος στο «Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνι-
σμού», αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή (απογευματινή), εργασία 
με αμοιβή σε μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικό του Δήμου Καλα-
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μαριάς, για την αντιμετώπιση αναγκών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού 
Ελληνισμού», για το Α’ εξάμηνο του έτους 2018, ως εξής:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΚΛΑΔΟΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 22:00

(α)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 120

ΣΥΝΟΛΟ 1 120
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 22:00

(α)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 120

ΣΥΝΟΛΟ 1 120

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο 
κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο.

Από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 
2018.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Καλαμαριά, 23 Μαρτίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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